
II. évfolyam 1. szám 2006. március

VVVV eeee rrrr ssss eeee nnnn yyyy tttt üüüü kkkk öööö rrrr

���� NNNN aaaa gggg yyyy     ZZZZ oooo llll tttt áááá nnnn     
aaaa     GGGG VVVV HHHH     iiii dddd eeee iiii     
ffff eeee llll aaaa dddd aaaa tttt aaaa iiii rrrr óóóó llll

���� MMMM aaaa gggg aaaa ssss aaaa bbbb bbbb     bbbb íííí rrrr ssss áááá gggg oooo kkkk
ffff oooo gggg yyyy aaaa ssss zzzz tttt óóóó kkkk
mmmm eeee gggg tttt éééé vvvv eeee ssss zzzz tttt éééé ssss eeee
eeee ssss eeee tttt éééé nnnn

���� BBBB ûûûû nnnn bbbb áááá nnnn óóóó     
kkkk aaaa rrrr tttt eeee llll llll tttt aaaa gggg oooo kkkk

���� AAAA     ffff rrrr aaaa nnnn cccc iiii aaaa
SSSS eeee mmmm mmmm íííí tttt õõõõ ssss zzzz éééé kkkk
tttt eeee vvvv éééé kkkk eeee nnnn yyyy ssss éééé gggg eeee

���� MMMM iiii cccc rrrr oooo ssss oooo ffff tttt     kkkk oooo nnnn tttt rrrr aaaa
EEEE uuuu rrrr óóóó pppp aaaa iiii     BBBB iiii zzzz oooo tttt tttt ssss áááá gggg

���� VVVV eeee rrrr ssss eeee nnnn yyyy jjjj oooo gggg     
aaaa     tttt uuuu llll iiii pppp áááá nnnn oooo kkkk     ffff öööö llll dddd jjjj éééé nnnn

Kedves Olvasó!

Kiadványunk címlistáját rugalmasan változtatjuk az olvasói igények szerint.
Mivel takarékosan gazdálkodhatunk, szeretnénk, ha az alábbi címen jelezné, hogy lapunkra igényt tart-e a továbbiakban.

(Az eddig beérkezett visszajelzéseket regisztráltuk.) E-mail cím: versenytukor@gvh.hu, ��: 472-8864.
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A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának lapja
Szerkesztõség: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036
Telefon: (1) 472-8900. Fax: (1) 472-8905.
E-mail: versenytukor@gvh.hu
Szerkesztõ: Tóth Tihamér.
Állandó munkatársak: Bassola Bálint, Bara Zoltán, Belényi Andrea, Csépai Balázs, Horváth Lászlóné,
Morvayné Vigh Katalin, Zavodnyik József. A lap elérhetõ a GVH honlapján (www.gvh.hu).
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290. 
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

06.0986 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. 
Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.
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